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Komunikat z przebiegu Posiedzenia ZG PTI 
(27 marca 2021 r.) 

Informacje Prezesa o sprawach bieżących , zaawansowanie przygotowań do obchodów 
ŚDSI 2021 i 40-lecia PTI oraz stan prac modernizacyjnych systemu informatycznego PTI – te  
tematy zdominowały marcowe posiedzenie ZG PTI.  

Informacje bieżące 

Od czasu poprzedniego posiedzenia ZG PTI w trybie zdalnym podjął 3 uchwały, związane od-
powiednio z: Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzania Kwalifikacji, finansowaniem 
SRIT i powołaniem Zespołu programowego planowanego Zjazdu Nadzwyczajnego PTI.  

Prezes Wiesław Paluszyński poinformował o udanej konferencji „Ekspert zewnętrzny i biegły 
w projektach i sporach IT” (24 marca br.), której organizatorem – wraz z kancelarią Traple 
Podrecki Konarski i Wspólnicy – była działająca od ponad 20 lat Izba Rzeczoznawców PTI. To 
pierwsza taka inicjatywa, mająca na celu podniesienie świadomości znaczenia wsparcia eks-
perckiego przy wszystkich fazach projektów informatycznych. Konferencja pokazała, jak wie-
dza i doświadczenie eksperta zewnętrznego może się przyczynić do minimalizacji ryzyk po-
wodzenia projektu IT i – w efekcie – także do uniknięcia sporów sądowych. Na konferencji 
wyeksponowano także rolę eksperta w nowym prawie zamówień publicznych i podczas 
postepowań przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

Stan prac nad sprawozdaniem finansowym 

Prace nad sprawozdaniem finansowym Towarzystwa zostaną zakończone do połowy kwiet-
nia br., ale równolegle prowadzone są szeroko zakrojone działania związane z kwestiami or-
ganizacji księgowości. Chodzi o uczytelnienie księgowania danych i planu kont w taki sposób, 
aby można było w pełni wykorzystać system finansowy do uzyskiwania wiarygodnej informa-
cji zarządczej, co w przypadku towarzystwa prowadzącego działalność gospodarczą nie jest 
zadaniem banalnym. W trosce o ciągłość finansową i zachowanie stabilności rozliczeń w PTI, 
ZG uchwalił wybór tego samego audytora sprawozdania finansowego, który przeprowadzał 
badania sprawozdań PTI w poprzednich latach. 

Nowy rzeczoznawca w Izbie Rzeczoznawców 

Tomasz Szatkowski, dyr. Izby Rzeczoznawców  zarekomendował Dariusza Słomkowskiego na 
rzeczoznawcę Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ZG podjął uchwałę w tej sprawie.  

Informacja zespołu roboczego ds. wyróżnień i odznaczeń 

Zespół w składzie:  Marek Hołyński, Marek Bolanowski, Mariusz Tomaka i Wojciech Kie-
drowski miał trudne zadanie, bo – jak informował kol. Wojciech Kiedrowski – z oddziałów 
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napłynęły liczne propozycje, ale nieproporcjonalnie do wielkości i aktywności oddziałów. Ze-
spół przy wyborze kandydatur kierował się kryteriami formalnymi (spełnienie wymagań re-
gulaminowych odznaczeń PTI w zakresie wymaganego stażu w PTI oraz zasługi kandydata;  
stosowanie stopniowania odznaczeń: brązowe-srebrne-złote-członkostwo honorowe;  regu-
larność opłacania składek członkowskich) i merytorycznymi: decydująca w większości przy-
padków była jakość uzasadnienia oraz konkretne zasługi dla Towarzystwa i zaangażowanie 
w pracę społeczną na jego rzecz. Spośród 100. propozycji odznaczeń, 7. propozycji człon-
kostw honorowych oraz kilku odznaczeń państwowych zespół zarekomendował 3 kandyda-
tury na członkostwo honorowe, 3 kandydatury do złotej odznaki PTI, 9 kandydatur do srebr-
nej odznaki PTI i 21 – do brązowej. Nie zarekomendowano nikogo do odznaczenia państwo-
wego, bo w ocenie zespołu uzasadnienia nie przedstawiały w wystarczającym stopniu zasług 
kandydatów w kontekście ich działalności społecznej związanej z Polskim Towarzystwem In-
formatycznym.  

Rekomendacje zespołu mają charakter wstępny, w wyniku dyskusji nad nimi ustalono, że 
wybrana lista kandydatur zyskała wstępną akceptację, ale powinna zostać uzupełniona o 
dodatkowe kandydatury, wyłonione podczas spotkań zespołu roboczego ds. wyróżnień i od-
znaczeń z prezesami oddziałów. Członkowie ZG mają czas do 15 kwietnia na zgłoszenie pro-
ponowanych przez nich osób do wyróżnień i członkostw honorowych. Po tym terminie pro-
cedowana będzie lista do zatwierdzenia przez ZG. Prezes zwrócił się z propozycją, aby 40-
lecie PTI było okazją do wyróżnienia także partnerów biznesowych ECDL. 

Stan przygotowań do ŚDSI 2021 

Folder opracowany na ŚDSI ma już logo z polskim znakiem diakrytycznym. Utworzono nową 
dynamiczną i responsywną stronę wydarzenia, spójną graficznie z projektem folderu (prze-
ćwiczono także procedury backupu). Uzyskano patronaty: Międzynarodowego Związku Te-
lekomunikacji, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, NOT, PIIT. Trwają starania o imienny pa-
tronat min. Marka Zagórskiego i Prezesa RM. Prowadzone są rozmowy na temat sponso-
ringu z firmami różnej wielkości. Podpisano umowę o warunkach współpracy z Polskim Ra-
diem w ramach patronatu medialnego, w trakcie ustalania jest współpraca z IDG Computer-
world. Porównywane są oferty firm streamingowych, bo coraz bardziej brana jest pod 
uwagę forma zdalna (lub hybrydowa) konferencji. Niewykluczone jest również przeniesienie 
gali koncertowej i Zjazdu Nadzwyczajnego na wrzesień br. (ale w kwietniu zespół statutowo-
programowy będzie się spotykał co tydzień, żeby na początku maja br. wypracować propo-
zycję rozwiązań). 

Prezes podziękował zespołowi przygotowującemu obchody. Szczególne wyrazy wdzięczno-
ści skierował do Oddziału Małopolskiego, a personalnie – do kol. Mariana Bubaka za sympa-
tyczne i rzeczowe wspieranie działań w tym zakresie. 

Informacje o stanie modernizacyjnym i pracach informatycznych 

Jakiś czemu PTI podjęło działania związane z informatyzacją pewnego obszaru usług. Cho-
dziło m.in. o wprowadzenie podpisu cyfrowego w biurze ZG (podpis cyfrowy) i przygotowa-
nia do potencjalnego wdrożenia usług certyfikacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa. 



 

  

Dokończyliśmy remont techniczny serwerowni, mamy lepiej ustawione raki, systemy moni-
toringu, zabezpieczeń. Nadal porządkujemy system informatyczny w celu wyeliminowana 
ryzyk.  

Pierwsze prace były związane z zasilaniem, później z backupem. Uzyskany w ramach darowi-
zny  sprzęt umożliwia bieżące obserwowanie backupów. Systemy krytyczne są dodatkowo 
backupowane. Relacjonujący ten punkt porządku obrad kol. Marek Bolanowski zwrócił 
uwagę, że wiele utrzymywanych systemów było tworzonych społecznie na rzecz doraźnych 
inicjatyw, a później zostały porzucone. Zdecydowano więc, że większość systemów WWW 
po aktualizacji zostanie przeniesiona do chmury, a reszta będzie prezentowana w formie 
czystego html. Pilotaż pozwoli ocenić pracochłonność takiego zabiegu. System informa-
tyczny zostanie sprawdzony pod kątem eliminacji wąskich gardeł. Mamy nieodpłatne 
wsparcie firmy eksperckiej w tym zakresie.  

Przyczyną części awarii są utrzymywane przez oddziały systemy, które nie są aktualizowane. 
Kol. Marek Bolanowski zaapelował o ich aktualizację lub  wyłączenie, wszyscy powinni się 
włączyć w proces utwardzania systemu. Prezes Paluszyński poinformował o prowadzeniu 
rozmów z profesjonalną firmą, która udzieli wsparcia PTI przy kompletnej modernizacji śro-
dowiska informatycznego, a następnie w dodatkowym zabezpieczeniu konfiguracji sieciowej 
do połowy br. 

Planowane działania SPRUC  

Kol. Włodzimierz Marciński zrelacjonował plany Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju 
Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) – PTI od niemal dwóch lat pełni funkcję sekretariatu 
SPRUC. Przy pracach nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 
roku 2013 potrzebna była chmura inicjatyw i łańcuch współpracy organizacji, instytucji oraz 
firm uznających, że kompetencje cyfrowe mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju kraju. 
W 2013 r. powołano SPRUC – Polska była pierwszym krajem, który uruchomił tego typu 
przedsięwzięcie. Aktywność takich ciał społecznych ewoluuje w czasie. Obecnie SPRUC orga-
nizuje coroczną konferencję „Umiejętności cyfrowe.pl”, która jest okazją do oceny poziomu 
kompetencji cyfrowych w Polsce i analizy wskaźnika DESI. Druga z inicjatyw: Lista 100 zo-
stała powołana w 2017 r. – corocznie nominuje się do tej listy osoby, które istotnie przyczy-
niły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w mijającym roku. Tegoroczna konfe-
rencja odbędzie się w maju, jako jeden z elementów obchodów ŚDSI. Laureaci Listy 100 zo-
staną ogłoszeni w grudniu br. 

Zatwierdzono kadencję Rady programowej SPRUC na lata 2021-22, przewodniczy jej kol. 
Włodzimierz Marciński, ale udziela się wiele innych osób z PTI. W kwietniu br. planowane 
jest seminarium na temat wskaźnika DESI. 

Włodzimierz Marciński poinformował także, że PTI złożyło wniosek do MSZ na kontunuowa-
nie projektu PoLand of IT masters, w nowej edycji będzie chodziło nie tylko o promocję in-
formatyków, ale i informatyki polskiej: produktów i firm. 

 


